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U M O W A 

 

zawarta w dniu …..………………2016 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, z siedzibą i adresem Zarządu w Warszawie przy ul. 

Pańska 85, 00-834 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem 0000068354; NIP: 525-12-88-627; REGON: 000818002; 

prowadzącym zbiorowy zarząd prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w ramach 

jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (adres do 

korespondencji na potrzeby niniejszej Umowy; ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa); 

zwanym dalej „SFP-ZAPA”, 

reprezentowanym przez: Kierownika działu Licencji i Realizacji Umów – Piotra 

Chaberskiego 

 

 

a 

 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „UŻYTKOWNIKIEM”,  

reprezentowanym przez:  

 

…………………………………………………………………………….. 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest ustalenie wysokości i sposobu wypłaty wynagrodzenia 

wynikającego z art. 70 ust. 21 pkt 2 w zw. ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dla współtwórców utworów audiowizualnych 

wymienionych poniżej (dalej „Filmy”), reprezentowanych przez SFP-ZAPA na podstawie 

umów o powierzenie praw w zarząd, umów dotyczących reprezentacji z zagranicznymi 

organizacjami oraz na zasadzie negotiorum gestio z tytułu publicznego odtwarzania 

Filmów przez UŻYTKOWNIKA w ramach……………………………………………….. 

 

 Tytuł: …………………………….. 

 Reżyseria: …………………………….. 

Scenariusz: ………………………………….. 

 Kraj i rok produkcji: ………………………………….   

 

2. W odniesieniu do scenarzystów i autorów dialogów wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej, obejmuje wynagrodzenie dla twórców, których SFP-ZAPA reprezentuje 

na podstawie umów o powierzenie praw w zarząd lub umów dotyczących reprezentacji 
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z zagranicznymi organizacjami oraz twórców niemających obywatelstwa polskiego, 

którzy nie powierzyli swoich praw w zarząd żadnej organizacji zbiorowego zarządzania. 

 

§ 2 

 

SFP-ZAPA oświadcza, że działa jako właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki na zbiorowe zarządzanie 

prawami do utworów audiowizualnych z dnia 29.05.1995 r. nr DP.041/Z/13/95 zmienionego 

dnia 28.02.2003 r. nr DP.WPA.024/36/03/ik. 

 

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie określone w §1 umowy wynosi …………….. zł netto (słownie: 

…………………………………/100 netto) powiększone o podatek VAT według 

obowiązującej stawki tj. …………………. zł brutto (słownie: 

…………………………………./100). 

 

2. UŻYTKOWNIK zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej w terminie 

14 dni od wystawienia przez SFP-ZAPA faktury VAT, na rachunek bankowy SFP-

ZAPA:………………………………………………………………………………….. 

 

3. Faktura zostanie wystawiona przez SFP-ZAPA w terminie 7 dni od daty podpisania 

niniejszej umowy i niezwłocznie przesłana do UŻYTKOWNIKA na adres e-mail: 

….…………………..  

 

§ 4 

 

UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za podanie błędnych informacji dotyczących 

odtwarzanych Filmów. 

§ 5 

 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6 

 

UŻYTKOWNIK oświadcza, że uzyskał licencję od producenta Filmu lub innego 

uprawnionego do autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego na eksploatację 

Filmu w sposób opisany w § 1 powyżej. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631, 

z późn. zm.).  

 

§ 8 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą poddane 

orzecznictwu sądów powszechnych z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 9 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 § 10 

 

SFP-ZAPA realizuje obowiązek informacyjny względem strony umowy oraz osób 

reprezentujących korzystającego lub osób wskazanych do kontaktu poprzez zamieszczenie 

właściwej klauzuli informacyjnej. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z „Informacją dla 

korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na podstawie zawartej z SFP-

ZAPA umowy oraz osób reprezentujących korzystającego lub osób wskazanych do kontaktu”, 

która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 11 

 

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

 SFP-ZAPA     UŻYTKOWNIK 

 

 

 

________________________  __________________________ 

 

 

 

 

 


